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Sponsorbeleid 

 
Inleiding en aanleiding 

 

Binnen Sophia Scholen is geen algemeen sponsorbeleid aanwezig. 

De voormalige stichting PCPO had wel de beschikking over een sponsorbeleid maar dit is bij de fusie  

niet in breder verband uitgerold binnen Sophia Scholen. 

 

Sponsoring komt binnen Sophia Scholen voor op alle niveaus: 

• Schoolniveau 

• Stichtingsbreed  

• Bureau 

• Combinatie  

 

Er is sprake van verschillende vormen: 

• Schoolpleinen 

• Materialen 

• Goede doelen  

• Ondersteuning onderwijs in de vorm van lessen / bezoeken 

 

Om die reden is besloten om een stichtingsbreed sponsorbeleid op te stellen dat voor alle scholen van  

toepassing is. Onder het sponsorbeleid vallen ook significante schenkingen. 

Het sponsorbeleid moet ter instemming worden aangeboden bij de GMR (WMS artikel 10f). Dit beleid  

wordt aangeboden in de aankomende vergadering. 

 

Uitgangspunten 

 

Sophia Scholen is zich bewust van haar positie binnen de Duin- en Bollenstreek, met 28 scholen, +/- 

7.000 leerlingen en 650 medewerkers. Sophia Scholen is een belangrijke partner voor verschillende  

stakeholders. De kernwaarden van Sophia Scholen vormen het eerste uitgangspunt voor het 

sponsorbeleid: verbinding, vertrouwen, duurzaamheid, eigenaarschap en verwondering. 

Naast de kernwaarden volgt Sophia Scholen het sponsorconvenant van de PO Raad. 
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Sponsorbeleid Sophia Scholen  

 

Alle Sophiascholen hanteren het sponsorbeleid van de stichting Sophia Scholen. Dit is gebaseerd op 

de kernwaarden van Sophia Scholen en het convenant van de PO Raad dat in februari 2020 is 

geüpdate en dat onderschreven is door het ministerie en de onderwijskoepelorganisaties.  

 

De uitgangspunten zijn:  

 

• Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige doelstellingen  

van de school. Er mag geen schade worden berokkend aan de geestelijke en/of lichamelijke  

gesteldheid van leerlingen. Sponsoring moet in overeenstemming zijn met goede smaak,  

fatsoen en de kernwaarden.  

 

• Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de  

onafhankelijkheid van het onderwijs en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen. 

 

• Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs  

beïnvloeden, dan wel in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die de  

school aan het onderwijs stelt.  

 

• Het primair onderwijsproces mag niet afhankelijk zijn van sponsormiddelen.  

Tevens zijn de volgende principes van kracht:  

o Iedere sponsoring moet zich richten op een gezonde levensstijl van leerlingen en 

aansluiten bij wat wij belangrijk achten voor goed burgerschap.  

o Bedrijven mogen alleen met scholen samenwerken vanuit een maatschappelijke  

betrokkenheid.  

o De samenwerking tussen scholen en bedrijven mag geen nadelige invloed hebben op de  

geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van leerlingen.  

o De kernactiviteiten van de school mogen niet afhankelijk worden van sponsoring.  

o Op de Sophiascholen wordt sponsoring besproken in het team, PMR en de MR. Kleine 

sponsoring (bijvoorbeeld traktaties bij festiviteiten) wordt aan het eind van het schooljaar 

geëvalueerd in de PMR. Grote sponsoring (bijvoorbeeld het schoolplein of grote uitgaven) 

worden besproken in de MR. Als er sprake is van sponsoring op stichtingsniveau wordt dit 

besproken met de GMR.  

o Als achtergrondinformatie is het volledige convenant van de PO Raad te vinden via: 

 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/02/11/bijlage-sponsorconvenant-2020-2022 
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